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1. Tegemist on  musta ja rohelise tee vahepealsega, st pooleldi fermenteeritud teega, mida iseloomustab 
tihedalt kokkukeerdunud teeleht ja peen meeldiv aroom. Valminud tee värvus on läbipaistev, küllastunud. 
Tulemus saavutatakse ainulaadse tugeva päikese käes kuivatamisega. Tees on ühendatud musta ja rohelise 
tee parimad maitse- ja aroomiomadused, ka sisaldab ta kaks korda rohkem kofeiini, kui must tee ning on 
väga vitamiinirikas ja vürtsikas. Ka "Musta Draakoni" nime all tuntud tee omab organismi üldtoniseerivat, 
vastupanuvõimet tugevdavat toimet, regulaarsel tarvitamisel väheneb vere kolesteroolisisaldus, kehakaal 
võib langeda rasvkoe intensiivsema lõhustumise arvel.  Mis tee?  
  
 

2. Filmi “Rentslimiljonär” esimeses küsimuses taheti teada, kes oli filmi “Zanjeer” staariks. Aga kas teie teate 
selle küsimuse vastust? Vastusevariantide asemel saate teada, et küsitav mees, India kino üks mõjukamaid 
näitlejaid, on enam kui 40 aastat kestnud karjääri vältel osalenud enam kui 180 filmis. Järgmisel aastal jõuab 
aga ekraanidele tema Hollywoodi-debüüt Baz Luhrmanni filmis „Suur Gatzby“.  Bollywoodi tähed on ka 
tema naine ja poeg. 1984 aastal astus ta oma hea sõbra Rajiv Gandhi toetamiseks poliitikasse, ent oli 
sunnitud sealt korruptsiooniskandaali tõttu tagasi tõmbuma. Kes? 
 
 
 

3. See Keila keskkooli kullatüdruk (sündinud 1961) tuli aastail 1975–92 keskmaa- 
ja teatejooksus kokku 25-kordseks Eesti meistriks, oli Eesti rekordi püstitajaid 
ning kogus nipet-näpet ka üleliidulisel areenil. Oktoobrikuiste sündmuste 
valguses kirjutas Postimees, et oma igapäevases ametis võttis ta ette 
pikamaadistantsi, millest kujunes pikk takistusjooks. Tuleb tunnistada, et 
liidrirollis olles ja sobivat tempot dikteerides õnnestus tal „finišeerida“ küllaltki 
hea tulemusega. Oma praegusel tööpostil ühe kutseühenduse juhina on sel 1987. 
aastal ülikooli spordiarstina lõpetanud tegusal naisterahval käsil samuti üsna pikk 
„jooks“ – juba alates 1996. aastast. Kellest on jutt ja pilt?  
 
 
 

4. Sellenimelisi jõgesid on Venemaal (vähemalt) neli. Tuntuim neist on ~800 km pikk, algab Suur-Kaukasuse 
Kaljuahelikult, voolab keskjooksul valdavalt kirdesse, läbib Budjonnovski, leiab kanali kaudu ühenduse 
Manõtšiga ning alamjooksul pöördub itta, eraldades vasakkaldal asuvat Kalmõkkiat paremkalda Dagestanist 
(üks võimalikke loodusgeograafilisi piire); mõningatel hinnangutel on tegu lausa Euroopa ja Aasia 
piirijõega. Alamjooksul hargneb ja kaob tavaliselt kõrbeliiva, kuid mõnede üleujutuste ajal jõuab Kaspia 
mereni. Ka Jaapanis on sellenimeline jõgi Kyūshū saarel olemas. Muide, jaapani keeles tähendab see sõna 
"karu" ning kirjutatakse nõnda: 熊. Mis jõgi? 
 
 

5. Mis seadeldisi te piltidel näete? Püüdke olla täpsed! 
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6. Järvamaal Kareda vallas Müüsleri mõisa varemete juures tegutseb Järvamaa atraktiivseim turismiobjekt 
2012 – teemapark, mis võiks huvi pakkuda nii tarkust taga nõudjatele, pidutsejatele kui ka lastele; 
põhimõtteliselt ongi tegu omanäolise noortele mõeldud mängu- ja spordiväljakuga. Enamus objekte ja 
atraktsioone on seotud kindla tegelaskonnaga ja nendega seonduvate muistenditega. Eestikeelse kirjasõna 
vahendusel tutvustati seda seltskonda juba ammusel 1857. aastal. Kellele on see teemapark pühendatud? 
 
 

7. Kelle (1819-1877) töid näete piltidel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Suur-Stockholmi lähedal Huddinges on Kungens kurva (Kuninga käänak) nimeline asum, kus asuvad 
suurehitised, supermarketid ja maailma suurim IKEA pood. Nime sai see koht 28. septembril 1946 toimunud 
liiklusõnnetuse järgi, kui teeäärsesse kraavi põrutas Rootsi kunni Cadillac (kuningas ise pääses vigastusteta). 
Kes oli see – kõige pikem, kõige kauem elanud ja kõige kauem valitsenud – Rootsi kuningas? Ta elas 1858-
1950, tõusis troonile 1907, pooldas mõlema maailmasõja ajal sakslasi (ehkki Rootsi jäi teatavasti ametlikult 
neutraalseks) ning külastas sõdade vahel, 1929. aastal, ka Eestit. Kes oli see Tallinna ja Narva aukodanik? 
 
 

9. Mitmel pool troopikas (Aafrika, India, Indoneesia) võib trehvata suure ja raske linnuperekonna (letoptilus) 
esindajaid. Nende kõrgus on kuni 1,4 m ja mass 5-6 kg, nad pesitsevad seltsinguliselt puude otsas ning tihti 
ka veekogude lähedal kaljudel. Nad toituvad raipeist, toimides looduse sanitaridena. Mis lind/perekond?  
 
 

10. 1898. aastal avati Berliinis väike rohupood, mille parfümeerianurgake võitis kärmelt kohalike daamide 
poolehoiu. Rohupoodnike turule toodud šampoonid tegid peagi võidukäiku ka kodutanumast kaugemal ja 
ajapikku on poekese toodangust kujunenud üks maailma turuliidreid juuksevärvide, -hoolduse ja -viimistluse 
kategooriates. Tänaseks on tegu kosmeetikagigandi Henkeli ühe brändiga ja selle brändi nime me küsimegi. 
Kes end ilumaailmas koduselt ei tunne, võib mõelda USA sõjaväelastele või ühele Londoni OM 2012 
kergejõustikuvõistluste hõbedavõitjale, kes mõlemad sama (perekonna)nime kannavad. Mis nimi/bränd?  
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11. Pärast Raivo Järvi surma tänavu suvel sai küsitavast persoonist Riigikogu asendusliige, kuid vaid kaheks 

nädalaks – siis naasis Kaja Kallas lapsepuhkuselt. Et selle aja jooksul ainsatki istungjärku ei peetud, jäi tal 
ametivanne andmata ning seega ei rakendunud ka Riigikogu liikme hüved ja kohustused. Küll on see Viru 
Keemia Grupi projektijuht aga praegu Tallinna linnavolikogu liige. Kes? 
 
 
 
 

12.  Tänavu kevadel võistkondlike EMV aegu küsiti Rudolf Nierlichi, 3 x MM 
mäesuusatamises, kes hukkus 1991. aastal. Oma tipphooajal 1989. tunnistati ta 
ka Austria parimaks meessportlaseks. Tolle aasta valik osutus eriti õnnetuks, 
kuna ka parim naissportlane sai mõned aastad hiljem surma… See naine tuli 
1989. aastal rasedana ülisuurslaalomi maailmameistriks, kaitses kaks aastat 
hiljem oma tiitlit ning võitis lisaks suurslaalomi hõbeda. Et olümpiamedal oli 
veel võitmata – paremateks kohtadeks olid 4., 5. (1992) ja 6. (1988) – plaanis 
ta selle iluvea heastada Lillehammeris. 21. jaanuaril 1994 võitiski ta viimase 
olümpiaeelse suurslaalomi Mariboris (pildil), kuid vääratas napilt nädal hiljem 
Garmisch-Partenkircheni kiirlaskumisrajal fataalselt. Traagilisest õnnetusest 
said otseülekande ajal osa tuhanded spordisõbrad. Kellest on jutt ja pilt?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 1974. aasta Bondi-filmist “The Man with the Golden Gun” pärinev 360° hüpe autoga üle jõe on kogu 
bondiaana ehedamaid trikke; selle kordamine käis 2008. aastal üle jõu ka Top Geari tegijail. Tahame teada 
autot, millega see trikk tehti. Mudelinimeks oli Hornet ning seda tootis USA kompanii, mis asutati 1954 ja 
osteti 1987 omakorda Chrysleri poolt üles. Algusaastail kasutati marginime Rambler, 1970. aastal omandati 
ka Jeep. Firma enda nime all toodeti nt selliseid mudeleid nagu Ambassador, Rebel, Javelin, Matador, 
Concord, Spirit, Pacer (pildil; akvaariumile sarnanev mudel, mis tagantjärgi on tõusnud kultusobjektiks) ja 
Eagle (edukaim mudel, mille toodang jätkus 1990. aastail ka Chrysleri liinidel). Mis autotootjast on jutt? 
 
 

14. Antiiklüürika ühe põhivormi eripäraks on värsiehitus, heksameetri korrapärane vaheldumine pentameetriga, 
mille tulemusena kujuneb kahest värsist salm. Seda luulevormi viljelesid nt Tyrtaios, Archilochos ja Solon. 
Tänapäeval on tegemist lüürikažanriga, mida võib leida Anna Haava, Karl Eduard Söödi või Gustav Suitsu 
loomingust. Laiemas tähenduses kasutatakse ka muusikateoste või kujutava kunsti teoste kohta. Mis sõna? 
 
 

15. Kuulete laulmas tummfilmiajastu üks tuntumait näitlejannat, kes oli üks esimesi Hollywoodi kutsutud 
Euroopa-päritolu filmistaare Hollywoodis. Samavõrd, kui traagiliste ja femme fatale rollide osatäitjana, oli ta 
tuntud ka oma meessuhete kaudu - piisab kui mainida tema elu armastust Rudolpho Valentinot või Charlie 
Chaplinit, kellega ta ka kihlatud oli. Kes laulab? 
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16. See Vana-Sumeri linn(riik) hakkas tugevnema 25. sajandi paiku eKr Ur-Nanše ajal, mil raputati maha Kiši 
ülemvõim. Ur-Nanše poja Eannatumi juhtimisel alistati 2450. aasta paiku juba kogu Lõuna-Mesopotaamia, 
võidust Umma üle teatab esimene teadaolev ajalooline mälestis, nn raisakullide steel. Pärast vahepealset 
Akadi perioodi järgnes guttide hõimust pärineva Gudea valitsusajal 22. sajandil uus tõus ning ehitusbuum, 
ent paraku minetati II aastatuhande alguses tähtsus täielikult. Arheoloogid on tänaseks sealtkandist leidnud 
hulga kivist steele, skulptuure, templivaremeid ning rikkaliku kiilkirjadokumentide arhiivi. Mis (linn)riik?  
 
 

17. Esimest korda jõudis ta laiemasse meediasse kümne aasta eest, mil Vahur Kersna asus lahkama tema – oma 
toonase elukaaslase poja – väljaviskamist Rocca al Mare erakoolist napilt nädal enne riigieksameid. Paar 
aastat hiljem haaras teda telemaastik – esmalt PimpTV nimeline koletelevisoon, seejärel muusikakanal Eeter 
TV. Viimasest kasvas välja praegugi tegutsev muusikakanal Seitse. Mullu müüs ta oma osaluse selles aga 
Rain Rosimannusele ning liitus kaubanduskeskustes reklaame näitava Sisetelevisiooni meeskonnaga. Kes? 
 
 

18. 805. aastal mainiti esmakordselt linna (praegu veidi alla ~250 000 elaniku), mida hilisemast ajast teatakse ka 
kui esimese Saksa-Rooma keisri Otto I valitsejapalee asupaigana. See loss ja paljud muudki on tänaseks 
paraku hävinud, tõhusa panuse sellesse andsid 1945. aastal britid, kelle pommirahe all purustati 40 minutiga 
90% vanalinnast ja 15 kirikut; kannatada sai ka tuttavliku nimega torn Kiek in de Köken. See-eest saame 
tänapäeval imetleda maailma kõrgeimat lamineeritud puitehitist, 60-meetrist Jahrtausendturmi (pildil). Selle 
linna jalgpallurid võitsid 1974. aastal UEFA Cup Winners' Cup´i ning käsipallimeeskond paaril korral 
European Cup´i ning 2002. aastal esimese saksa võistkonnana ka EHF Champions League. Ning just sealt 
sai tuule tiibadesse paljusid millegipärast hullutanud pop/rock-ansambel Tokio Hotel. Mis linn see on? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Operatsioonijärgne Elizabeth Taylor, Miki-Hiire kõrvadega Madonna, Cindy Crawford raseerib k. d. langi – 
nende kuulsate piltide autoriks oli homo- ja menupiltnik, kelle surma kümme aastat tagasi põhjustasid 
ametliku versiooni kohaselt kopsupõletiku tüsistused, kuid oma osa oli kindlasti ka HIV-viirusel. Enamasti 
mustvalget portree- või moefotot teinud kunstniku tähelend algas 1978 tollal vähetuntud näitleja Richard 
Gere’i portreedega, koduselt tundis ta end ka TV-reklaame või muusikavideosid vändates – mainida võiks 
Kate Mossi teksareklaame või Helena Cristianseniga filmitud videot Chris Isaaki loole Wicked Game. Kes? 
 
 

20. Viis suurima trükiarvuga ajalehte on kõik jaapanikeelsed väljaanded. Kuuendal kohal on 1952. aastal Axel 
Springeri rajatud leht, mida trükitakse kuuel nädalapäeval enam kui 3,5 miljonit. Populistliku tabloidina 
kirjeldatud väljaande motodeks on "sõltumatu, parteiülene" ja "kujunda oma arvamus". 28 aasta vältel olid 
lehe tunnuseks paljaste rindadega esikaanetibid, ent pärast tänavust naistepäeva sellest loobuti. Mis ajaleht? 
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21.  Järvamaal, Koerust 5 km kaugusel asuv Puhmu küla võib uhke olla kahe sealt võrsunud suurmehe üle. Üks 
neist on pedagoog, astronoom ja luuletaja Roopi Hallimäe, teine aga jurist, diplomaat ja poliitik (1898-
1958), kes on läinud ajalukku sellega, et just temal tuli 1939. aastal Moskvas kirjutada alla nn baaside 
lepingule. Konstantin Päts ütles tema kohta: "…….. pole minu valitsuses mitte ainult kasvult kõige pikem, 
vaid ka vaimuannetelt ja võimetelt". Tal oli fenomenaalne mälu, erakordne ettekandevõime ning temaga oli 
huvitav vestelda; töölaual oli vaid märkmeteblokk ning ta ei kulutanud aega kantseleiasjades sorimiseks. 
1939. aastal määrati ta Eesti esindajaks Rahvasteliidu juurde Genfis. Šveitsi jäi ta ka pärast sõda. Kes? 
 
 
 

22. Kui ta 2009. aastal suri, tegid tema surma puhul pöördumise nii Sarkozy kui ka Putin. Prantsuse 
vastupanuliikumise hümniks nimetatud loo «Chant des Partisans» üks autoreid pälvis 1948. aastal 
Prantsusmaa tuntuima kirjanduspreemia Concourti auhinna romaani "Les Grandes Familles" eest. Eesti 
keeles on ilmunud viis romaani sarjast "Neetud kuningad" ning lasteraamat "Tistou, roheliste sõrmedega 
poiss". Kes? 
 
 
 

23. Veel kümmekond aastat tagasi oli Eestist teada vaid üksainus selle II kaitsekategooriasse kuuluva putuka 
leid, nüüdseks on avastatud väikseid populatsioone ja tegutsemisjälgi Koiva jõe lähikonnas. Kuni kolme 
sentimeetriseks kasvav  putukas on üleni mustjaspruun, ülapoolel selgesti märgatava roheka või pronksja 
helgiga. Isastel mardikavalmikutel on võime eritada neile ainuomast feromoonina toimivat lõhna, mis on 
nõnda tugev, et liiki võiks määrata kas või kinnisilmi. Kes on see kogu Euroopas ohustatud putukas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Kelle monumenti on kujutatud suurima nominaalväärtusega Venemaa rahatähel? Küsitav Vene 
maadeavastajast riigitegelane mängis olulist rolli Vene impeeriumi laienemisel Amuuri jõe jõgikonnas ning 
Jaapani mere kaldal, Ida-Siberi kindralkubernerina oli just tema oli Venemaa delegatsiooni esindaja Aiguni 
rahuläbirääkimistel, millega määrati kindlaks praeguseni püsiv piir Venemaa ja Hiina vahel. Seega – kes? 
 
 
 

25. Londoni OM-il korvpallikulla võitnud USA meeskonda võrreldi ka legendaarse 1992. aasta Dream Teamiga. 
Sarnaselt 20 aasta taguse valikuga kuulus ka tänavusse meeskonda üks NBA kogemuseta pallur. Tänavu 
Kentucky Ülikooliga NCAA meistritiitli võitnud mängija sai mänguaega paraku vaid 53 minutit, profiliigas 
on tänavuse drafti esimese valiku numbrid aga juba soliidsemad – New Orleansi meeskonna eest on ta 
kogunud keskmiselt enam kui 15 punkti mängust. Kes? 
 



Kuma Talvekilb / Paide, 15.XII 2012 
 

26. Seda Madalmaade kartograafi peetakse tänapäevase kartograafia isaks. Ta valmistas Maa ja taeva gloobuseid 
ning koostas ja avaldas esimesi täpseid kaarte. Enim tuntud on tema 1569. aasta kaart, seal võttis ta kasutuse 
uut liiki silindrilise projektsiooni – maakera on asetatud silindrisse, mis puudutab kera mööda ekvaatorit. 
Tema nime kandev projektsioon on saanud standardiks merenduses, sest võimaldab kujutada kindla 
asimuudiga mereteid pideva sirgjoonena.  Ka NATO standardiks olev põikprojektsioon on saanud nime tema 
järgi. Ta oli ka esimene, kes võttis kaartide kogu jaoks kasutusele termini "atlas". Kes? 
 
 

27. Mis nime kannab II maailmasõja üks murrangulahinguid, mis toimus 7. augustist 1942 kuni 9. veebruarini 
1943 Melaneesias ning lõppes USA vägede täieliku võiduga jaapanlaste üle? See oli Jaapani esimene suur 
lüüasaamine ning pöördepunktiks sõjategevuses Vaiksel ookeanil. Lahing sai nime Saalomoni saartest 
suurima järgi (seal asub ka pealinn Honiara). Saarest põhja-kirdesse jäävat vetevälja teatakse seal uputatud 
kõikvõimaliku sõjatehnika tõttu tänaseni kui raudpõhjaga väina (Iron Bottom Sound). Mis lahing/saar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Pariisis sündinud kuid Ameerikas elavat hiinlast on võrreldud Rostropovitši ja Casalsiga. Oma esimese 
kontserdi andis ta juba 5-aastaselt, nüüdseks on ta kõige muu hulgas mänginud duetti Condoleeza Rice'iga, 
esinenud kaheksale USA presidendile, mänginud  nii olümpiamängude avatseremoonial kui ka kaksiktornide 
mälestustseremoonial. Kes on see 16-kordne Grammy laureaat, kes ei põlga ka džässi ja rahvamuusika 
mängimist ega Rolexi kellade reklaamimist? 
 
 

29. Iga noobel pere tahaks ju, et tal mõni tuntud kunstniku teos kodus oleks, kui vaid rahakott lubaks. Paljudele 
meist ongi selline õnn osaks saanud – eesti kodudes nii harjumuspärane kandiline Vasara ukselink on ühe 
nimeka mehe esimene tuntud töö. See mees õppis Tallinna mäetehnikumis, elas pärast sõjaväeteenistust 
Leningradis taksojuhi seiklusrikast elu ning lõpetas 1966. aastal ligi-kolmekümnesena ERKI metallehistöö. 
On öeldud, et sellist stiili, vormikeelt ja tüpaaže kui temale omane, pole ühelgi teisel. Ja kõike seda on ta 
demonstreerinud mitte õpitud metalli-erialal, vaid pisut teisel suunal. Kes? 

 
 

30. Küsitava luureprogrammiga tehti algust juba 1956. aastal, ent suurema hoo sai ta sisse U2 luurelennuki 
allatulistamise järel. Jälgede segamiseks teadusprojekti katte all läbiviidud  projekt oli salajane kuni 1995. 
aastani. Projekti eesmärk oli jälgida NSV Liidu kaugpommitajate ja ballistiliste rakettide arengut ja 
paiknemist. Filmid saadeti Maale tagasi spetsiaalsetes kapslites, varaseim neist on esimene orbiidilt edukat 
tagasi toodud objekt ajaloos. Missioone oli kokku 144, neist enam kui 100 olid edukad. Sama nime jagavad 
teiste seas ka üks enimmüüdud õllebrände, Toyota 1957-2002 toodetud automudelite perekond, 14 cm pikk 
ning 17 mm läbimõõdus sigar ja Itaalia tantsumuusikagrupp, kes saavutas tuntuse 1994 hitiga “Rhythm of 
the Night”. Mis nime kandis see projekt (ja kõik muu mainitu)? 
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31. Üks tänavustel Londoni mängudel esimese olümpiamedalini jõudnud riikidest sai sarnasest sündmusest 
rõõmu tunda ka neli aastat tagasi. Paraku oli toona võidetud kuldmedali üle rõõmustamiseks põhjust vaid 
napilt aasta jagu, siis tuli medal sportlase positiivse dopinguproovi tõttu tagastada. Londonis võidetud 
hõbemedaliga näikse praegu olevat kõik korras, nii et jääb üle ainult küsida – millise riigi sportlastega on 
tegemist? Lisaks võib märkida, et mõlemad sportlased võistlesid ühel ja samal spordialal. Enamgi veel – 
väikese mööndusega võiks isegi öelda, et nad võistlesid samal võistlusalal. Mis riik? 
 
 

32. Nobeli kirjandusauhinda määrav komisjon on jätnud pärgamata Steinbecki ja Faulkneri mõõtu  ameeriklase 
ja nüüd, tundub, on juba hilja – viimase kolme aasta jooksul pole ta ridagi kirjutanud. Poola juutide perest 
pärit, nüüdseks 79-aastase mehe entusiasm sai otsa. Aga sellele eelnenud periood oli üliproduktiivne – aasta 
ja raamat, enamasti põhiaineseks surm. Neist romaanidest on eesti keelde jõudnud „Portnoy tõbi”, 
„Operatsioon Shylock ja “Igamees”. Ta on tuntud humoorika ja tiirasevõitu laadi poolest, kuid see stiil on 
toonud talle nt Pulitzeri preemia (1998) ning Franz Kafka (2001) ja Rahvusvahelise Bookeri auhinnad 
(2011). Kes on see kirjanik? 
 
 

33. Näete pildil laeva, mis ehitati 1971. aasta esimesel poolel ning millele polnud määratud vette jõuda. Õieti oli 
tegu suure laevamaketiga, mis jäi kaldale püsima mitmeteks aastateks. Mudelit oli tarvis ekraniseeringu 
jaoks, mis tõi vaatajateni sajandi alguse Saaremaa rannarahva oma laeva ehitamise loo. Laev kandis sama 
nime nagu ka saarlaste kodukant. See paik asub Salme vallas, endise Anseküla kihelkonna territooriumil ja 
on tänapäeval tuttav paik ekstreemsuste otsijaile – lohesurfi harrastajad kargavad aeg-ajalt alla sealselt 
(looduskaitsealuselt) pangalt ning tänavusel Saaremaa rallil kihutas just sel legendaarsel ja ülikiirel 
kiiruskatsel publikusse vene ralliekipaaž. Mis on selle küla ja laeva(maketi) ühine nimi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Pildil on tõhus abivahend köha ja nohu puhul – elektriline aerosoolinhalaator, mis pihustab ravimit väga 
väikeste osakestena ning tekitab auru, mis jõuab nii ülemisesse kui alumistesse hingamisteedesse. Sisse 
hingatakse läbi huuliku, ent sõltuvalt vanusest võib kasutada ka näomaski. Tekkiv aur pole külm ega kuum 
vaid ruumiõhuga sarnase temperatuuriga ning seda võib julgesti kasutada nt nohu, kõriturse, köha, bronhiidi, 
kopsupõletiku ja ka astma korral. Leidub nii ultraheli kui ka kompressioonsüsteemiga mudeleid. Kuidas 
sellist auruaparaati nimetatakse? 
 
 

35. See Saksa arst ja keemik (1604-1670) täiustas paljude ainete saamismeetodeid, valmistas soolhapet lähtudes 
väävelhappest ja keedusoolast, tekkivat jääki naatriumsulfaati (tuntud ka kui tema nime kandev sool) pidas 
ta imerohuks. Ta valmistas esimesena atsetooni, benseeni ning ammoniaaki ning konstrueeris maailma 
esimese väävelhappe manufaktuuri. Kes? 
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36. See esimesel Kristuse-eelsel sajandil asutatud linnake asub umbes poolel teel Madridist Valladolidi. 
UNESCO maailmapärandi nimistust leiame nii sealse vanalinna kui ka akvedukti, ent pilke püüavad ka 
katedraal ja kindlus-loss Alcazar (piltidel). Alates 714. aastast oli linn kolm sajandit mauride kätes, XIII – 
XV sajandil aga kuninglik residents, kus nt 1474 krooniti Kastiilia Isabel. Praegu on linnakeses veidi üle 
55 000 elaniku. Linna nimi on keltibeeri päritolu ja tähendab „Võidu linna“ või „Võidukat linna“. Mis linn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. See Aafrika antiloop, tuntud ka kui Walleri gasell (Litocranius walleri), 
sööb meelsasti suuri põõsaid või väikeseid puid ning teeb seda märksa 
kõrgemalt kui enamus teisi gaselle/antiloope. Süües võib ta tõusta 
kahele jalale ning nõnda isegi veidi edasi liikuda. Nad on tavaliselt kuni 
1,5 m pikad, kuid isased on veidi suuremad ja raskemad (45 kg) kui 
emased (30 kg). Tiinus kestab umbes 7 kuud ning eluiga vabas 
looduses jääb üldjuhul alla 10 aasta. Nad elutsevad Ida-Aafrikas 
Somaalia, Etioopia, Keenia ja Tansaania aladel ning nende nimi 
tähendab sealkandis „kaelkirjakukaelne“. Mis gaselliga on tegu? 

 
 
 

38. Neli eelnevat hooaega Emmyde jagamist valitsenud Mad Men (Pöörased) nomineeriti tänavu küll 17 
kategoorias, ent jäädi tühjade kätega. Parima draamasarja auhinna võitis  uustulnuk, Al-Qaedaga liitunud 
USA sõdurist kõnelev seriaal, mille peaosaliste kehastajad Claire Danes ja Damian Lewis võitsid parimate 
draamanäitlejate preemiad. Mis seriaal? 
 
 

39. Kilbareid, kel Eesti meistrivõistluste medaleid lisaks mälumängule ka mõnelt muult spordialalt, on õige 
mitmeid. Nende seast torkab eredalt silma üks (tõenäoliselt ainus!), kellel on ette näidata ka NSV Liidu 
meistrivõistluste medal. Mälumängus on tal kaks EMV hõbedat ja ühel teisel spordialal üleliiduliselt 
tšempionaadilt samuti hõbe, lisaks mõned Eesti meistritiitlid ja kamaluga muud. Samas pole ta kindlasti oma 
pere kuulsaim sportlane, sest tema õde on tulnud lausa maailmameistriks. Võiks öelda, et see on Järvamaa 
küsimus, sest ta on siinmail töötanud nii treeneri, spordimetoodiku kui kehalise kasvatuse õpetajana. Kes? 
 
 

40. Islamiseaduse järgi on ette kirjutatud vaid kaks püha – ramadaani lõpu ja hadži lõpu tähistamine. Mõned 
moslemid tähistavad veel mitmeid teisigi päevi, mida islamiseadus ette ei näe. Üks selliseid peetakse 
Muhamedi lapselapse Husseini märtrisurma mälestamiseks muharrami kuu 10. päeval. Islami pärimuse järgi 
sai Hussein 680. aastal surma lahingus kaliif Yazidi vastu. Tal löödi pea maha ja see viidi Damaskusesse. 
Šiiitide usukalendri tähtsaimal pühal, mille nimetust võib tõlkida ka kui "kümnes päev", vigastatakse ennast 
mitmel viisil ja palju on näha veriseid palverändureid. Mis püha? 
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41. Sellel üle Yongdingi jõe viival sillal toimunud vahejuhtumist sai alguse üks 20. sajandi paljudest sõdadest. 
Mis nime see sild kannab? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Pildilt leitav naisterahvas kaitses tänavu Helsingis kergejõustiku EM-
võistlustel isikliku rekordiga oma 2010. aastal võidetud tiitlit ja juhib selle 
tulemusega ka maailma hooaja edetabelit. Sama resultaadiga võinuks ju ka 
Londoni olümpial kulla võita, ent läks pisut kehvemini – ehkki ta oli 
eurooplastest parim, piisas sellest vaid pronksiks. Muide, 2011. aasta 
Daegu MM-il olid esikolmikus täpselt samad naised, kes olümpialgi, kuid 
teises järjekorras ja siis tuli küsitav sportlane maailmameistriks. Kes? 

 
 
 

43. Filmis "Kariibi mere piraadid: võõrastel vetel" on Jack Sparrow' vaenlaseks piraat Musthabe. Sama 
hüüdnime kandis ka eelkõige Kariibi merel tegutsenud julm piraat, keda peetakse üheks Jack Sparrow´ 
prototüübiks. Meremehekarjääri alustas ta Briti laevastikus Hispaania pärilussõja ajal, hiljem aga sai ausast 
meremehest piraat. Piraadikarjäär kestis tal vaid kaks aastat, kuid isegi nii lühikese aja jooksul sai temast üks 
oma ajastu kardetumaid lindpriisid. Sai tuntuks ka sellega, et vallutas Lõuna-Carolinas asuva Charlestoni ja 
hoidis seda pikka aega oma käes. Piraat tapeti 1718. aastal Virginia kuberneri poolt kokku pandud 
meremeestesalga poolt. Kes oli see kardetud röövel? 
 
 
 

44. Näib, et lisaks Kuldvillakule toetab Antonio Banderas aeg-ajalt ka oma 
ämma. See daam on vaatamata kõrgele eale tänaseni aktiivne, kuid 
tema tuntuimad rollid jäävad juba ligi viiekümne aasta taha. Sõlminud 
Alfred Hitchcockiga eksklusiivlepingu, sai ta endale küll peaosad 
filmides “Linnud” ja “Marnie”, ent järgmised rollid jäid tulemata. 
Režissöör süüdistas näitlejannat pakutud rollidest keeldumises, 
näitlejanna aga režissööri, et too ei pakkunud peale lähenemiskatsete 
tagasitõrjumist enam rolle. Olulist rolli tema elus mängib ka film 
“Möire” (“Roar”), mille tegemiseks kulus 11 aastat ja 17 miljonit 
dollarit. Selles filmis osalenud lõvid andsid talle indu luua Shambala 
looduspark vangistuses sündinud kaslaste jaoks. Kes on see daam? 
 
 
 

45. Küsime laulu esitajat. Sama nime kannab ka Karin Tammemägi juhitav haldusüksus, mille 20 kilomeetri 
pikkusel merepiiril asub 11 sadamat. Mis nimi?  
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46. See mees (1884–1970) oli Prantsuse radikaalsotsialistide liider ning 1933-1940 kolmel korral Prantsusmaa 
peaminister. Tema elupäevist leiab mõndagi põnevat: 1938 oli osaline Müncheni sobingus, 1939 septembris 
kuulutas (tema valitsus) Saksamaale sõja ning keelustas Prantsuse Kommunistliku Partei, 1940-1943 istus 
vangis, 1943 anti üle sakslastele ja viibis lühiajaliselt Buchenwaldi koonduslaagris. Pärast sõda sekkus taas 
sisepoliitikasse ning oli Charles de Gaulle´i poliitiline vastane. Kes? 
 
 

47. Pingviinid ja põhjapõder kõrvuti vabas looduses – sellist pilti võime kohata sellel Atlandi ookeani lõunaosas 
asuval püsiasustuseta saarel. Põhjapõdrad asustasid sinna liha saamiseks Norra vaalakütid eelmise sajandi 
alguses, koos vaalaküttidega jõudsid saarele ka rotid. Kuna rotid aga hävitavad saarel pesitsevate lindude 
pesi ning põhjapõdrad söövad taimestikku kiiremini kui see kasvada jõuab, on otsustatud mõlemad liigid 
hävitada. Millisel saarel käivitatakse see maailma suurim liigi likvideerimiskampaania? Ligi 4000 km² 
suurusele saarele andis nime esimese eurooplasena sinna astunud James Cook ja nime valis ta tollal 
valitsenud Inglise kuninga järgi. Saar kuulub Suurbritanniale, ent ka Argentina ihub sellele alale hammast; 
Falklandi kriisi ajal oli saar vahepeal ka Argentina valduses. Mis saar? 
 
 
 

48. Küsime rasket ja haruldast haigust, mis põhjustab 
raugastumist lapsepõlves. Haigust teatakse ka nime all 
Hutchinsoni-Gilfordi sündroom ning haigestumise 
võimalus on 1:8 000 000. Lapsed näevad välja nagu 
raugad, juuksed hõrenevad, nahk kortsub, esineb 
kiilaspäisust, nägu kõhnub ja pungis silmad tungivad esile. 
Haigestunud lapsed vananevad 6–8 korda kiiremini kui 
tavalised inimesed. Kui 8-kuune laps tundub veel terve, siis 
3-aastasel on haigus juba välja kujunenud. Sellise õnnetu 
aatusega lapse keskmine eluiga on 13 aastat. Mis haigus? 
 
 
 

49. Tema vanaisa oli kunstnik, 1939-40 KÜ Pallas esimees, tema isa aga 
hinnatud kopsuarst ning paljude praeguste kopsuarstide üks õpetajaid.  
Ise on ta hariduselt bioloog ja ametilt Eesti Maaülikooli loodusteaduste 
kooli juht. Lisaks tegutseb ta (loodus)ajakirjanikuna ja kirjutab 
lasteraamatuid, ent on töötanud ka näiteks Tartu Lasteteatri juhatajana. 
Tema esimene lasteraamat, “Kunstnik Johannese kummalised lood” 
(1994), sündis joonisfilmi ideevõistluse ajel, järgnesid "Musta habemega 
kapten" ja "Veskitont Niglas". 2005. aastal ilmunud "Anni rännuteel" on 
valminud väsimatu ränduri Rolling Estonians kogemuse põhjal. Kes? 
 
 
 

50. Tahame teada pildil nähtava, maailma ehk ühe tuntuima kleidi autorit. 
Omanimelisele moemajale pani ta aluse 27-aastaselt, 1952. aastal, mil ta hakkas 
looma valmisriiete kollektsioone. Tema loodud on ka termin prêt-à-porter. Aasta 
hiljem kohtas ta oma muusat Audrey Hepburni, sellest sai alguse pikaajaline koostöö 
ja sõprussuhe. Väidetavalt olla Hepburni jaoks loodud ka esimene tema poolt loodud 
parfüüm L’Interdit 1957. aastal. Mainida võiks ka 1976-1983 väldanud koostööd 
autotootja Fordiga. Praegu LVHM konglomeraati kuuluva moemaja vedamisest 
loobus selle küsimuse peakangelane 1995. aastal. Kes? 
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51. Printimis- ja ladumistööstuses kasutatav tekst on olnud tööstuse põhiline proovitekst juba alates 1500. 
aastatest, mil keegi tundmatu võttis hulga suvalist teksti, et teha trükinäidist. Viie sajandi jooksul pea 
muutumatuna püsinud tekst on edasi kandunud ka elektroonilisse ajastusse. Vastupidiselt tavaarusaamale 
pole see päris suvaline tekst, vaid pärit Cicero 45 aastat eKr kirjutatud raamatust "De Finibus Bonorum et 
Malorum". Teksti kasutatakse, et selle enam-vähem normaalse jaotusega tähti sisaldav loetav sisu ei juhiks 
kujundamistööl tähelepanu kõrvale. Mis on teksti kaks esimest sõna, mille järgi kogu teksti tuntakse? 
 
 

52. Pildil on vennaksed, kellest vanem sündis Kõrgõzstanis ja noorem Kasahstanis. Mõlemast sirgusid tublid 
sportlased, vanem veli võitis 1995. aastal MM-hõbeda, kuid Atlanta olümpial jäi dopingupahanduste tõttu 
käimata; noorem sai 1996. aastal EM-hõbeda ja olümpiakulla. Mõlema venna hõbeda puhul oli võitjaks, 
muide, sama mees – venelane Aleksei Lezin. Kes on poisid pildil? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. Järvamaa kümme põnevama vaatamisväärsuse sekka on paigutatud ka tilluke ühelööviline Püha Matteuse 
kodakirik, üks väiksemaid kirikuid Eestis üldse (sisepikkus 18,3 m, laius 9,45 m). Kirikut ehitati pikki 
aastaid ja mitmete meistrite poolt. Torn on ehitatud 1858. a. Kiriku sisustus pärineb renessanssi ja baroki 
perioodist, eriti väärtuslikud on XVII sajandist pärinevad võidukaare grupp, altar ning kantsel. Käärkambris 
asub Järvamaa kirikute ainus kivisse raiutud piscina – püha kätepesemise anum. Ehk on kasu teadmisest, et 
kirikaias on A. H. Tammsaare vanemate ja paljude “Tõe ja õiguse“ tegelaste prototüüpide hauad. Mis kirik?  
 
 

54. Tellides seda restoranis, saate neljakandilise, enamasti lamba või sea seljatükist raiutud lihatüki koos selgroo 
ja roietega. Tellides seda aga juuksuris, saate kantpeana tuntud pealt sileda siilisoengu. Millest on jutt?  
 
 

55. Sellel üritusel kogunevad osalejad reede õhtul, igaühel kaasas oma idee. Ideed korjatakse kokku, valitakse 
välja parimad ning jagatakse projektirühmadele elluviimiseks. Järgneva kahe ööpäeva jooksul peavad 
osalejad idee müügikõlbulikuks realiseerima, näiteks valmistama arvutiprogrammi, Interneti teenuse, 
mobiilirakenduse vms. Üritused said alguse Eestist 2010. aasta aprillis ja on laienenud ka mujale – lisaks 
lähinaabrite maile ka Keeniasse, Ugandasse, LAV-i jne. Võitnud projektide seast leiame disainerite 
grupitööd hõlbustava Defolio, järjekorramasina liides nutitelefonide QMinder jpt. Mis üritus? 
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56. See müütiline sõdalane arvatakse pärinevat Kreetalt tulnud meresõitjarahva seast, kes 
asutas end järk-järgult Levandi mere kaguranniku lauskmaale ning võttis omaks semi 
keele. Sõdalase sünni- ja elupaigaks oli tõenäoliselt Gati linn, ehkki tema varustust ja 
relvastust on hinnatud üsna kreekapäraseks. Tema ema oli Orpah (Harafa) ja tal olnud 
sada isa (mis ei näita ema just kuigi heas valguses). Teda on jäädvustanud nt Tizian, 
Michelangelo, Rubens jt, teie näete teda lõbusana Ilja Repini maalilt. Tema õnnetu 
lõpp Elah´ orus oli sõdalasele kohaselt vägivaldne ja selle asjaolud on jäänud veidi 
häguseks. Tapjana on mainitud mõnikord Elhanani, kuid üldjuhul pakutakse ses rollis 
kindlalt välja üks teine nimi (ehkki pole päris selge, kas tegu oli tsivilisti või sõduriga). 
Tõenäoliselt surmas Elhanan varem hoopis küsitava persooni venna Lahmi. Kes? 
 
 

57. Mis perekonnanime all on tuntust kogunud: 
- kaks 1960. aastatel sündinud ameerika meesnäitlejat 
- Saksamaal sündinud (1757) ja Eestis surnud (1828) arhitekt 
- paljudel maailma suurlavadel esinenud Soome ooperibariton (1934) 
- ujudes ühe ja palli mängides kaks olümpiamedalit võitnud sportlane (1949) 
- Chicago Bullsi korvpalliklubi peamänedžer kõigi kuue NBA tiitlivõidu aastal 
- Ida-Saksa ujuja, 3 x OV 1980, kel 1976 ei lubatud olümpial osaleda, kuna „doseeriti üle“ 
- saksa filosoof (1781-1832), kes arendas loodusõiguse teooriat ning püüdis ühitada teismi ja panteismi 
 
 

58. Piltidel on kaks tippjuhti, kelle juhitavad ettevõtted on rohkem või vähem seotud ka Eestiga. Kui 
vasakpoolsel pildil presidendiga kätlev isik on enda juhitavas firmas töötanud juba 1980. aastast ning tõus 
juhatuse esimehe kohale võttis aega 20 aastat, siis parempoolsel pildil oleva isiku karjäär tema juhitavas 
ettevõttes algas mõned kuud tagasi. Mõlemad annavad oma hetkel tööd mitmesajale inimesele, ent üks neist 
soovib töötajate arvu kahekordistada, teine aga plaanib töötajaid koondada. Mis on nende kahe sarnaselt 
kõlavad perekonnanimed? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. See lilleke rohus on ilmselt küll kõigile tuttav. Rahvasuus nimetatakse seda umbrohuna murusse tungivat 
lille margareetaks, marienbluumeniks või maarjalilleks, ladina keeles aga bellis perennis. Rohelisest murust 
lugupidavale snoobile võib ta küll närvidele käia, kuid õigluse huvides peab nentima, et sel taimel on ka häid 
külgi. Eriti au sees on lill ravimtaimena, taimetoitlased hindavad aga kõrgelt tema kulinaarseid omadusi. 
Kuidas on aga selle taime nimi? 
 
 

60. Kuuldav laul avas house-muusikale tee edetabelitesse. See lugu jõudis 1989. aastal nii Billboardi kui ka Briti 
singlitabelis teisele kohale. Kes on esitaja? Kui teil selle esitaja nimi meelde ei tule, püüdke mõelda, mis 
nime kannab Maaülikoolis juba viis aastat õpetatav multidistsiplinaarne eriala, mis moodustub neljast 
tehnikavaldkonna suunast: arvutustehnika, elektrotehnika, elektroonika ja mehaanika. 
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61. Diego Maradona otsus jätta 2010. aasta MM-i koondisest välja samal hooajal Milano Interi kaptenina kolm 

klubijalgpalli tähtsamat tiitlit võitnud koondise rekordinternatsionaal pälvis palju kriitikat. Mängija jaoks oli 
see aga deja vu – ka neli aastat varem jäeti ta segastel asjaoludel MM-i finaalturniirilt eemale. Debüüdi 
rahvuskoondise eest tegi see nii poolkaitsja kui kaitsja funktsioone täitev mängija 1994. aastal, 1995 liikus 
Euroopasse, kus ta liitus Interiga. Mullusel hooajal sai temast klubi eest enim mänge pidanud mängija. Kes? 
 
 

62. Trichoptera on putukate selts, keda maailmas on ~7000 liiki (Eestis ~170). Erinevalt liblikaist, kelle tiibi 
katavad soomused, on nende neli tiiba kaetud väikeste karvadega. Puhkeseisundis on neile omane tiibade 
„katusjas“ asend keha kohal. Nende valmikud sarnanevad koiliblikatega; täiskasvanud isendid ei toitu, nad 
saavad vaid vett juua. Vees elavad vastsed toituvad taimsest ja loomsest materjalist. Osade liikide vastsed 
hakkavad kohe süljenäärmeist erituvast niidist ehitama võrgendituppe, mis kaetakse tugevdamiseks mitmete 
veekogu põhjas leiduva materjalidega, rahvakeeles kutsutakse selliseid vasteid puruvanadeks. Mis selts? 
 
 

63. Nähtavate piltide (“Poodu”, “Autoportree”) autori elu (1911-1964) oli traagiline. Teda on nimetatud Eesti 
Goyaks, van Goghiks ja Munchiks ning selles võrdluses ka ilmne vihje vaimsetele häiretele. Ta oli lapsest 
saati nõrga tervisega, gümnaasiumi lõpuklassis haigestus tiisikusse ning veetis kuus aastat kodutalus 
haigevoodis. Pallases õppides hakkasid ilmnema tema psüühikahäired, mis viisid 1948. aastal vaimse 
murdumiseni ning vaevasid kunstnikku elu lõpuni. Raskelt mõjusid talle ema surm ning isa ja venna 
küüditamine. 1950. aastal sattus ta põlu alla, ei aidanud ka kaks Stalini portreed 1952. aastast. Kes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64. Pildil on endine New Yorgi politseinik ja salaagent, kes lavastati süüdi oma pere tapmises. Tema loojaks on 
Soome taustaga firma Remedy Entertainment ning esmatutvus temaga toimus 2001. aastal, mil ta võitles 
oma nime puhtakspesemise eest. Mängu järg ilmus kaks aastat hiljem ning tänavu on müügil juba kolmas 
mäng. 2008. aastal jõudis see kangelane Mark Wahlbergi kehastatuna ka kinolinale. Kui tulistamismängud 
on pälvinud enamasti positiivseid arvustusi, siis filmi suhtes oldi negatiivsemalt meelestatud. Mis tegelane? 
 
 

65. 9.oktoobril 1934 jäädvustati esimest korda filmilindile atentaat. Selle korraldas Itaalia valitsuse õhutusel 
Makedoonia Siserevolutsiooniline Organisatsioon, mõrvar Velitško Dimitrov-Kerin lintšiti kohapeal. 
Atentaadi sihtmärgiks olnud Jugoslaavia kuningas kandis hüüdnime "Ühendaja" – just tema moodustas oma 
isa Petar I kohustusi täites 1918. aastal Serbia ja Montenegro vabadest kuningriikidest ning osadest varem 
Austria-Ungari alla kuulunud aladest uue riigi, mis 1918-1929 kandis nime Serblaste, Horvaatide ja 
Sloveenide Kuningriik, hiljem Jugoslaavia kuningriik. Ametlikult kuningaks sai ta peale isa surma kolm 
aastat hiljem. Koos küsitavaga mõrvati ka Prantsuse välisminister Louis Barthou. Niisiis – kes mõrvati? 
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66. Filipiinidel, Luzoni saarel, Manilast 50 km kaugusel, asub kunagise tugeva vulkaanipurske tagajärjel 

tekkinud kaldeeras järv, millest ulatub omakorda saarena välja ühe kihtvulkaani kõrge koonus. Nii järv kui 
tulemägi kannavad sama nime. Alates 1572. aastast on täheldatud 33 selle vulkaani purset, laastavaim neist 
nõudis 1911. aastal mitu tuhat inimelu ning seni viimane leidis aset 1977. Viimastel aastatel on taas 
täheldatud tulemäe murettekitavat aktiviseerumist. Mis vulkaan? Lõpetuseks väike boonus faktikogujaile: 
vulkaani kraatris asub maailma suurim saarel asuvas järves asuval saarel asuvas järves asuv saar... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67. Küsime Vestfaali väikeaadli seast pärinevat aadlisuguvõsa, mille positsioon hakkas tuntavalt tõusma 16. 
sajandi esimesel poolel. Meie jaoks on selle dünastia kuulsaimaks esindajaks isand Goddert (Gotthart), 
viimane Liivimaa ordu maameister (1559–62) ning esimene Kuramaa hertsog (1562-1587). Tema vanem 
vend Wilhelm oli Münsteri piiskop aastatel (1553–1557). Näete ka selle suguvõsa vappi. Nende esindajad 
valitsesid Kuramaa hertsogiriiki 1737. aastani. Muide, mõnedki teist on vast kokku puutunud samanimelise 
firma spordivarustusega. Mis suguvõsa? 
 
 

68. Selle väljapaistva prantsuse matemaatiku elu jäi lühikeseks, kuna ta hukkus duellil, olles vaid 20-aastane. 
Vaatamata sellele, et tema teaduslik materjal mahub vaid kuuekümnele leheküljele, on temast jäänud oluline 
jälg matemaatikateadusesse. Tema loodud on tänapäevase rühmateooria alged, mille ta jõudis kirja panna ööl 
enne duelli. Tema kasutusele võetud rühma mõiste on üks algebra arengu olulisimaid impulsse. Tema suutis 
lahendada ka pikka ega püsinud probleemi: leida tarvilikud ja piisavad tingimused, et algebralist võrrandit 
saaks radikaalides lahendada – seda teooriat tuntakse tänapäeval tema nimega. Kes? 
 
 

69. Tänavu jõudis 600. mängukorrani 1981. aastal esietendunud lavastus "Karjapoiss on kuningas". Selle 
teatritüki taga oli esimene professionaalset nukuteatrialast koolitust saanud lavastaja – vastavad õpingud 
Leningradis lõpetas ta 1963. aastal. Samal aastal asus ta ka tööle Nukuteatrisse, algul assistendina, seejärel 
lavastajana. 1981-1992 oli ta ka Nukuteatri peanäitejuht. Paides sündinud lavastaja, kelle rolli teatri 
uuendamisel on võrreldud Evald Hermaküla või Jaan Toominguga, on lavale toonud üle 70 lavastuse – nii 
lastetükke kui ka Shakespeare'i loomingut. Kes? 
 
 

70. Mehhiko keskosas Vaikse Ookeani rannikul asuv umbes Eesti-suurune osariik on nime andnud CIA 
hinnangul maailma mõjuvõimsamale  narkokartellile. Varem ka „Vere Liidu” (La Alianza de Sangre) nime 
all tuntud kartellile pandi alus 1960. aastate lõpul. Liidu praegune juht Joaquin Guzman, keda Forbes 
nimetab  saja  maailma mõjuvõimsama inimese hulka, peeti küll 1993 aastal võimude poolt kinni, ent tal 
õnnestus vangist põgeneda. Juba mitu aastat on kestnud konflikt Juàrezi kartelliga narkotransiidis olulise 
Juarezi linna üle, suurem sõda käib ka Los Zetas nimelise rühmitusega. Mis  kartell? 
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71. Kes on pildil? Ta on tiitlivõistlustelt kümmekonna aasta jooksul võitnud üle kümne medali, sealhulgas kuld 

nii MM-ilt (2003) kui OM-ilt (2002, 2010). Oma ainsat individuaalset MM-medalit võites kaotas ta vaid 
eestlasele. Tema 2012/2013 hooaja üks avastartidest lõppes juba riigi meistritiitliga laskesuusatamises. Kes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72. Mitteametlike allikate järgi on see maailma enimmüüdud agrokemikaal, selle aktiivaine patenteeriti 
Monsanto poolt 1970. aastatel. Seda üldhävitavat herbitsiidi kasutatakse enamike ühe- ja mitmeaastaste 
seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks. Mürgi müük tõusis taevani 1990. aastate lõpus, kui Monsanto tõi turule 
taimed, mis olid geneetiliselt muundatud kemikaali taluma, lubades põllumeestel pritsida oma põlde 
kemikaaliga igal ajal umbrohu vastu, kahjustamata seejuures kultuuri ennast. Seda mürki sisaldavad tooted 
on aga väga mürgised kõikidele loomadele, sealhulgas inimestele. Sümptomite hulka kuuluvad nahaärritus, 
peavalu, iiveldamine, tuimus, kõrgenenud vererõhk ning südamepekslemine. Mis mürk?  Õigeks vastuseks 
sobib nii kemikaal kui ka toote nimetus. 
 
 

73. Kui Tartu Ülikooli rektori valimised 2007. aasta jaanuaris ebaõnnestusid, valiti viieks kuuks rektori 
kohusetäitja ametisse ülikoolis varem ka õppeprorektori ning usuteaduskonna dekaani ametit pidanud 
psühholoog, praktilise usuteaduse professor. Amsterdami Ülikoolis doktorikraadi omandanud Tartu Kolgata 
baptisitikoguduse juhatuse esimees ja jutlustaja on avaldanud mitmeid raamatuid, mullu ilmus Eesti 
mõttelugude sarjas tema esseedekogumik “Ilmutus ja varjutus”. Kes? 
 
 
 

74. Pildil on Kenny Baker ja Anthony Daniels. Et nad omavahel eriti läbi ei saa, on 
raske leida pilti, kus nad kahekesi kenasti poseerivad. See aga pole neid takistanud 
etendamast sõpru ühe filmisaaga kõigis senivalminud episoodides. Nad on ka 
ainsad näitlejad, kes on saaga kõigis seni valminud filmides kaasa teinud. Mis 
filmisaaga? 
 
 
 

75. Kes laulab? 1969. aastal  karjääri alustanud laulja tegutseb tänaseni. 
Tema tuntuimat laulu me paraku ei mängi - 8:33 pikk laul (muideks, 
pikim Billboardi nr 1 hitt) lihtsalt ei mahuks ajaliselt ära. Mängime 
hoopis ühte teist lugu samalt plaadilt, mis tõusis edetabelis esikohale 
hoopis Inglismaal.  
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76. Kreeka mütoloogias oli ta üks titaanidest. Ta oli Okeanose õde ja abikaasa, nende lasteks olid okeaniididena 

tuntud kolm tuhat nümfi ning ka kolm tuhat jõge. Ajal, mil Olympose jumalad sõdisid titaanidega, oli ta 
Hera kasuemaks-õpetajaks. Vaatamata tema olulisusele maailma kujunemisel on temast väga vähe märke 
kreeka kirjanduses. Tema järgi on nimetatud mesosoikumi ajal Lauraasia ja Gondwana vahel laiunud 
ookean, samuti ka üks Saturni kuudest. Kes? 
 
 
 

77. Näete ühe linna vappi, aerofotot ning emotsionaalset meesterahvast ja me küsime, mis sõna sobib nende 
ühisnimetajaks? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78. Teda peetakse Eestis üheks Priit Pärna mantlipärijaks. Iseseisvalt on ta osalenud 14 animafilmi valmimisel, 
paljudega neist on ta pälvinud suurt tunnustust rahvusvahelistel animafilmifestivalidel. Tema film 
„Dialogos” on tehtud uudses laadis – joonistatud otse filmilindile suurendusklaaside ja hambaarsti 
tööriistade abil. Tuntuim on ehk aga Priit Pärna stsenaariumi alusel tema õpilaste poolt valmistatud film 
“Fränk ja Wendy”. Priit Pärna juhendatava Eesti Kunstiakadeemia animatsiooniosakonna dotsent on 
kirjutanud-kujundanud ka mitmeid lasteraamatuid, näiteks  “Uneraamat” (2006), või “Presidendi torukübar” 
(2008), tänavu avaldas oma esimese pikema proosateksti “Vana prints”. Mitmel neist on kujundamisel olnud 
abiks ka tema õde Anne. Kes? 
 
 

79. Küsitava pealinna ajalugu ulatub vaid aastasse 2002, mil seda hakati ehitama endisest pealinnast umbes 300 
kilomeetrit põhja pool asuvale võsastunud maale. Ametlikuks pealinnaks nimetati linn juba 2005. aastal, ent 
valitsusasutuste kolimine toimus aasta hiljem. Kolimise täpne põhjus pole teada – selleks võib olla 
strateegiline otsus viia pealinn sisemaale riigi keskele, ent kahtlustatakse ka astroloogilisi mõjutusi.  Ehkki 
linna (mille nime võib tõlkida kui “päikese kuninglik linn”) ehitus on veel pooleli, on seal juba ligi miljon 
elanikku, rahvaarvult ollakse riigi kolmas linn. Mis pealinn? Õige riigi eest võite saada ühe punkti. 
 
 

80. Filmi “Skyfall” avastseenis tuleb enamasti pisikeste imeviguritega askeldaval Bondil toime tulla hoopis 
suurema riistapuuga – ekskavaatoriga. Selle valmistajaks on 1925. aastal põllumajandustraktorite 
valmistajana tegevust alustanud firma, millest tänaseks on sirgunud maailma juhtiv ehitus- ja 
kaevandustehnika, diisel- ja naturaalgaasimootorite ning tööstuslike gaasiturbiinide valmistaja. Loomulikult 
on mitmel korral suurema vaevata nähtav ka firma kolmetäheline kollase kolmnurgaga logo, mis võib meile 
tuttav olla ka hoopis teistsugustelt toodetelt - oma logo on kasutamiseks müüdud nii jalatsitele, mütsidele, 
kelladele … Mis firma?  Piisab ka logol olevast kolmest tähest. 
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Küsimusi koostasid Priit Naruskberg ning Rait Männik 
 

I plokk 
1. Oolong tee (PNB) 
2. Amitabh Bachchan (PNB) 
3. Katrin Rehemaa (RM) 
4. Kuma (RM) 
5. Koerte ratastool; lemmiklooma abirattad  (RM) 

 
II plokk 

6. Kilplased (RM) 
7. Gustave Courbet (PNB) 
8. Gustav V; Gustaf V (RM) 
9. Marabu (RM) 
10. Schwarzkopf (RM) 

 
III plokk  

11. Kalev Kallemets (PNB) 
12. Ulrike Maier (RM) 
13. AMC; American Motors Company (RM) 
14. Eleegia (PNB) 
15. Pola Negri (Barbara Apollonia Chalupiec) (PNB) 

 
IV plokk 

16. Lagaš (RM) 
17. Priit Pedanik (PNB) 
18. Magdeburg (RM) 
19. Herbert „Herb“ Ritts (PNB) 
20. Bild (PNB) 

 
V plokk  

21. Karl Selter (RM) 
22. Maurice Druon (PNB) 
23. Eremiitpõrnikas (PNB) 
24. Nikolai Muravjov-Amursk (PNB) 
25. Anthony Davis (PNB) 

 
VI plokk  

26. Gerardus Mercator (PNB) 
27. Guadalcanal (RM) 
28. Yo-yo Ma (PNB) 
29. Jüri Arrak (RM) 
30. Corona (PNB) 

 
VII plokk  

31. Bahrein (PNB) 
32. Philip Roth (RM) 
33. Kaugatoma (RM) 
34. Nebulisaator (RM) 
35. Johann Rudolf Glauber (PNB) 

 
VIII plokk  

36. Segovia (RM) 
37. Gerenuk (RM) 
38. Kodumaa; Homeland (PNB) 
39. Vaike Lüütsepp (RM) 
40. Ashura (PNB) 

IX plokk  
41. Lugou ehk Marco Polo sild; 7.-9.VII 1937 toimunud 

konflikti loetakse Hiina-Jaapani sõja alguseks (PNB) 
42. Olga Saladuha (RM) 
43. Edward Teach (PNB) 
44. Nathalie Kay „Tippi“ Hedren (PNB) 
45. Põhja-Tallinn (PNB) 

 
X plokk  

46. Édouard Daladier (RM) 
47. Lõuna-Georgia (PNB) 
48. Progeeria (RM) 
49. Juhani Püttsepp (PNB) 
50. Hubert de Givenchy (PNB) 

 
XI plokk  

51. Lorem ipsum (PNB) 
52. vennad Vladimir ja Vitali Klitško (RM) 
53. Järva-Madise püha Matteuse kirik (RM) 
54. Karree (PNB) 
55. Garage48 (PNB) 

 
XII plokk  

56. Koljat (RM) 
57. Krause (RM) 
58. Steve Ballmer (Microsoft, Skype omanik) ja Jan 

Palmér (Estonian Air) (PNB) 
59. Kirikakar (PNB) 
60. Technotronic (PNB) 

 
XIII plokk  

61. Javier Zanetti (PNB) 
62. Ehmestiivalised (PNB) 
63. Johannes Saal (PNB) 
64. Max Payne (PNB) 
65. Aleksandar I (PNB) 

 
XIV plokk  

66. Taali (PNB) 
67. Kettler (RM) 
68. Évariste Galois (PNB) 
69. Rein Agur (PNB) 
70. Sinaloa kartell (PNB) 

 
XV plokk  

71. Evi Sachenbacher-Stehle (RM) 
72. Roundup / glüfosaal (PNB) 
73. Tõnu Lehtsaar (PNB) 
74. Tähesõjad; droidide R2D2 ja C-3PO osatäitjad (PNB) 
75. Don McLean (PNB) 

 
XVI plokk  

76. Tethys (PNB) 
77. Messina (RM) 
78. Ülo Pikkov (PNB) 
79. Naypyidaw (Birma/Myanmar 1p) (PNB) 
80. Caterpillar; CAT (PNB) 


